
 

 

Verscholen in de prachtige bossen van Beetsterzwaag ligt het best bewaarde geheim van 
Friesland: vijfsterrenhotel Landgoed Lauswolt. In een adembenemende omgeving zorgen wij 

ervoor dat het onze gasten geen moment aan iets ontbreekt. Wij hebben maar één doel: onze 
gasten de meest unieke en onvergetelijke ervaring bieden. 

Ben je van nature gastvrij, heb je een opgewekt karakter en werk je graag met een fantastisch 
product in een prachtige omgeving? Wij zijn, als aanvulling op ons team, op zoek naar  

een part-time:  

Host/Hostess 

Als Host/Hostess verwelkom je gasten bij Landgoed Lauswolt. Je bent het eerste visitekaartje 
en creëert op deze manier de belangrijke eerste indruk. Aan de hand van gastenlijsten  
begeleid je de gasten naar het betreffende restaurant. Indien nodig ondersteun je de collega's 
in de bediening tijdens piekmomenten en helpt verder waar nodig voor een optimale service 
voor de gasten. Spreekt jou dit aan? Dan zou jij wel eens de persoon kunnen zijn waar wij naar 
op zoek zijn! 

Functieprofiel. 
Voor de vacature van Host/Hostess zoeken we een bevlogen gastheer of gastvrouw. Iemand 
die gedrevenheid en passie uitstraalt. Ervaring in een vergelijkbare functie is een pré, Maar je 
presentatie en je omgang met de gasten geven de doorslag. 

Verder: 
 - ben je erg gastvrij, service gericht en heb je oog voor detail 
 - ben je spontaan en representatief 
 - werk je graag in een mooie en inspirerende omgeving 
 - ben je zelfverzekerd en stressbestendig 

Wat bieden wij jou. 
We bieden onze gasten graag een onvergetelijke hotelervaring, dat doen we door mensen te 
raken; door écht geïnteresseerd te zijn, door ons altijd af te vragen ‘wat heeft de ander 
nodig?’, door alles tot in de kleinste details te regelen en verwachtingen te overtreffen. Onze 
medewerkers zijn daarbij onze belangrijkste troef, want zij maken het verschil!  

Wij bieden je een dynamische plek waar je je welkom voelt en jezelf kunt zijn. We zijn 
behulpzaam naar gasten én collega’s en springen in waar het nodig is. Landgoed Lauswolt is 
als een hechte familie. We werken, leren, groeien, feesten, lachen en huilen met elkaar.  
Wij zijn oprecht in je geïnteresseerd en geven je de ruimte om je talenten te ontdekken en te  
ontwikkelen. 
Wij gaan graag een langdurige relatie met je aan. Als jij je werk met plezier en enthousiasme 
doet, dan straal je dat uit naar je collega’s in de keuken. Zo ontstaat er een positieve sfeer 
waar iedereen in het hotel energie van krijgt!  

Arbeidsvoorwaarden. 
Voor de vacature van Host/Hostess bieden we uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden: 
 - een marktconform salaris 
 - een dynamische werkomgeving 
 - afwisselende uren en dagen 

Sollicitatieprocedure. 
Streef jij altijd naar het hoogste serviceniveau en zorg jij voor een unieke beleving voor de  
gasten? Ben jij daadkrachtig en wil je graag groeien in je carrière? Dan zijn wij op zoek naar 
jou! Dan ontvangen we graag jouw sollicitatie met een motivatiebrief en CV via 
MAttema@lauswolt.nl 


